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Extra 

Medlemsinfo 

Januari 2020 

     
 

Vår hemsida har legat nere några veckor.  
Vi arbetar för fullt för att den ska bli aktuell igen. 

www.sodraroslagen.fub.se 
 

Viktigt 
 

   Kallelse till årsmötet 19 februari sid 3 
 

 

 

Välkomna till årsmötet 
Tid: onsdag 19 februari kl 18.30 (Fika från 18:15) 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallentuna  

Vi har en spännande föreläsare före årsmötesförhandlingarna. Kerstin Gatu 
kommer och pratar om IT anpassad för funktionsnedsatta 

Modern informationsteknik/IT kan betyda en större skillnad i vardagen för 
funktionsnedsatta än för någon annan grupp. Kerstin Gatu är en eldsjäl som 
arbetar med digital delaktighet och möjlighet till livslångt lärande för  
personer med utvecklingsstörning på Mora Folkhögskola.  

Titta gärna på länkarna. www.sikta.nu  och http://digijag.se/  

Utskicket innehåller styrelsens redogörelse för vad som hänt under 2019. Läs 
gärna den även om ni inte kommer till mötet. Speciellt den del som berör just  
din kommun. 

Vi bjuder på kaffe/te med smörgås 

 

Innehållsförteckning 
 
Hur blir man medlem i FUB? ...................................................................... 2 
Årsmöteskallelse ........................................................................................ 3 
Dagordning årsmötet .................................................................................. 4 
Verksamhetsberättelse för 2019 ................................................................. 1 

Täby  ................................................................................................. 3 
Vallentuna ......................................................................................... 8 
Danderyd ........................................................................................ 10 
Vaxholm .......................................................................................... 10 
Österåker ........................................................................................ 11 

Kassaredogörelse för 2019 ...................................................................... 13 
 
 

Vet du någon som också skulle behöva få stöd och information 
om utvecklingsstörning och aktiviteter för personer med 
utvecklingsstörning - Tipsa dem om att bli medlemmar i FUB. 
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Varför ska man bli medlem i FUB Södra Roslagen? 
 

• FUB har mötesplatser där du kan träffa andra med liknande erfarenheter  
 

 
• Du kan också få stöd och råd av medlemsrådgivare och rättsombud 

 
 

• Du som är medlem i FUB får vår medlemstidning Unik 
 

 
• Du har också möjlighet att teckna en försäkring i Unik Försäkring 

 
 

• FUB arbetar med att påverka politiker på alla plan FUB:s lokalföreningar 
är viktiga i kontakten med kommunernas, länsförbunden kan samordna 
föreningarna och ha kontakter med landstinget, riksförbundet påverkar 
politiken som berör hela landet Som medlem  
kan du vara med i arbetet eller vara medlem för att visa att du tror på  
det FUB vill! 

 
Vad kostar det? 

• Huvudmedlem betalar 240 kronor per år 
• Familjemedlem kostar 60 kronor per år 

 
Hur gör man? – det finns flera sätt 

 
1. Har du tillgång till en dator kan du själv gå till sidan  

http://www.fub.se/OM-FUB/BLI-MEDLEM  
 

2. Du kan också ringa till FUB på telefon 08-508 866 00 
De har öppet på vardagar kl 9.00-11.30 och 12.30-16.00 
 

3. Det går också bra att ringa till FUBs kontaktperson i din kommun så hjälper de 
dig 
• Danderyd 

Ann Epstein, 070-630 63 07 
• Täby 

Marie Pertoft, 070-200 05 11 
• Vallentuna 

Marianne de Valladolid, 073-987 86 63 
• Vaxholm 

Tina Bendelin, 070-611 25 00 
• Österåker 

Jörgen Johansson, 070-754 08 53 
 

 






























